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Körens öden och äventyr våren 2020 

Resan till Teneriffa 4.2 – 11.2

 
Foto Mats Fager 

Vilken tur att vi kom iväg - och hem - när vi 

gjorde det!!! I skrivande stund handlar mycket om 

Coronaviruset, skolor stängs, resor ställs in och i 

närheten av Los Cristianos där vi var har 800 

hotellgäster blivit tvingade till karantän och får 

inte lämna hotellet! Dessutom slapp vi bli sittande 

fast på Teneriffas flygplats med övernattning pga. 

en sandstorm från Sahara som inträffade någon 

vecka efter att vi kommit hem. Klamparekören 

hade turen på sin sida! 

Tisdag 4.2 

Skönt att Ulla bokat taxi åt oss när vi anlände till 

Teneriffas flygplats på kvällen! Flera bilar, och 

varje bil hade en utsedd Klamparechef som 

räknade in sina passagerare - så himla smidigt. 

Och likadant på hemresan. Både Ulla och Sten 

hade rest i förväg och stod och väntade på oss vid 

hotellet, i sommarkläder och med varsin kall öl i 

handen. Här bytte vi årstid! Incheckningen på 

Hotel La Sol Arona gick smidigt för en del, 

mindre smidigt för andra, men till slut hade alla 

fått sina rum och vi samlades i hotellträdgården 

för en drink, vi var framme! Härligt! 

Ons 5.2 

I programmet stod denna första morgon 

”grötlunk” med Sten som känner väl till Los 

Cristianos. Detta var ju ingen riktig grötlunk á la 

Medevi Brunn med en orkester i spetsen, utan 

mera en guidad tur utefter Los Cristianos hela 

strandpromenaden ändå bort till Playa de Los 

Americas. Solen sken och havet både kluckade 

och lockade. Sten pekade ut sådant som kunde 

vara intressant och/eller praktiskt att veta, t.ex. 

Svenska Kyrkan där vi skulle sjunga samma 

eftermiddag.  

 

Foto Mats Fager 

 

Foto Alla Bäck 

Efter en välbehövlig fika- och sangriapaus på en 

bar intill vattnet, fortsatte vi fram till det ställe där 

Los Cristianos omärkligt övergår i Playa de los 

Americas. Och nog för att Los Cristianos är 

turistigt och kommersialiserat, men Los 

Americas… Sten tog oss uppför en aveny som var 

rena rama Las Vegas!!! Så vansinnigt smaklöst 

och storstilat – usch! 
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Foto Alla Bäck 

 

Foto Malin Falkman 

På eftermiddagen samling för uppsjungning i 

Svenska Kyrkan, mycket centralt vid 

strandpromenaden, som förutom själva det ljusa 

kyrkorummet även hade ett kafé. Detta är 

uppenbarligen en viktig samlingsplats för 

svenskar i förskingringen, där kan man även läsa 

svenska dagstidningar. Vår konsert skedde inom 

ramen för kyrkans programpunkt ”Mitt i byn” 

som går av stapeln en gång i veckan med olika 

sorters programinslag. Inför vår konsert fylldes 

sen hela lokalen till sista plats. Man kunde köpa 

kaffe och kanelbullar, och det kändes lite som på 

en svensk hembygdsgård. 

 

Foto Mats Fager  

 

Foto Mats Fager 

Detta var en av resans höjdpunkter, uppsjungning 

och konsert med Niklas! Han brukar få hela kören 

att lyfta sig i håret. Ja, han fick fram sångglädjen 

trots att vi egentligen var rätt möra efter 

gårdagens resa! Så publiken och kyrkans personal 

verkade mycket nöjda, och det var vi med. Men – 

när prästen berättade för publiken att de kunde 

komma och lyssna på oss igen på högmässan på 

söndag gick det ett litet sus genom kören…  
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Foto Malin Falkman 

Ingemars Hanne i publiken berättade efteråt att vi 

såg ut som fågelholkar allihop, särskilt Niklas.  Vi 

hade uppfattningen att vi skulle sjunga i Norska 

kyrkan då. Någonstans hade kommunikationen 

inte klaffat, så svenska högmässan fick det bli. 

Lite snopet med tanke på att vi då fick ta ur den 

repertoar vi redan hade betat av… 

Alla ville ju gärna gå ut och äta middag 

tillsammans denna första kväll, efter en konsert 

dessutom. Att fixa en restaurang som vill ta över 

30 pers på en gång är ju inte det lättaste, men Ulla 

visste på råd. Hon, och några till, hade rekat fram 

ett ställe på lunchen som kunde ta emot oss, Little 

Italy. Kravet var förbeställda varmrätter. Före kl. 

17 skulle beställningarna vara inne (samtidigt med 

uppsjungningen) – inte det lättaste. Men hon och 

Karin T skrev upp ca 5 - 6  av menyns rätter, 

jagade sen rätt på alla som skulle med och så fick 

man skriva upp sig på varmrättslistan.  

 

 

Foto Malin Falkman 

Efter konserten travade alltså alla iväg till Little 

Italy, och efter vad som trots förbeställningen var 

en rätt lång väntan på maten steg stämningen i 

takt med vinet. Och så kom sången igång – det är 

alltid lika roligt! Speciellt när t.o.m. personalen 

börjar plåta och spela in. Jaha – och betalningen 

då? Bökigt om var och en ska dividera med 

hovmästaren… Men Ulla tog hela notan!!! Detta 

gjorde hon flera gånger under resan, så himla 

smidigt för alla utom för henne själv. För sen fick 

hon ju ägna sig åt extra bokföring när hon kom 

hem för att få in pengarna. Men vi var tacksamma. 

 

Foto Malin Falkman 


